
 

 

 

 

 

 

 

Beste muzikanten en ouders, 
 
Hierbij weer het laatste nieuws vanuit de jeugdcommissie.  
 
Wat was………….. 
 
Carnaval 2015 bij de Zagewetters. 
We hebben 2 mooie serenades gebracht op vrijdag 13 februari bij Jeugdprinses Merli en 
jeugdnarrinneke Steffi en op zaterdag 14 februari bij prins Erwin, prinses Desirée en nar 
Stefan. 
Geweldig dat jullie er allemaal waren!  
 
Optocht: 
Zondag 15 januari hebben enkele jeugdleden, die niet zelf met de optocht meededen, zich 
aansloten bij de fanfare. Super! 
 
Merselo Maakt Muziek  
Zondag 8 maart stonden vrijwel alle muzikanten in opleiding op het podium van Zaal ’t Anker. 
Een goed gevulde zaal met enthousiaste supporters en een groep zeer gemotiveerde 
muzikanten die een mooi stukje muziek ten gehore gaven. 
Het jurylid André Willems uit Neerpelt was enthousiast over het hoge niveau van de 
muzikanten. 
Namens de jeugdcommissie allemaal gefeliciteerd met het behaalde succes! 
Proficiat allemaal!!! 
Lees en kijk verder op onze website stodamerselo.nl  
 

Nieuw op onze website 

De muzikant en de baton 

 
Een baton is een andere benaming voor een dirigeerstok. 
Op deze pagina krijgt maandelijks een muzikant de kans om iets over zichzelf en het 
jeugdorkest/fanfare te vertellen. 
Spreekwoordelijk geeft hij/zij daarna het stokje (oftewel de baton) door aan een volgende. 
Je kunt de baton vinden in de rechter bovenhoek van de website. 
Theo Koppes heeft de spits afgebeten en een mooi stukje geschreven. 
Isa Hendriks volgt hem op. Isa geeft het stokje hierna weer door aan een van de andere 
muzikanten. Allemaal heel veel succes met schrijven!  Voor de op dat moment “niet 
schrijvers” veel leesplezier 
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Wat komt……….. 
 
Solisten en ensemblefestival 14 en 15 maart 2015 
Locatie: verenigingsgebouw Odeon 
              Hoenderstraat 10-12  
              Venray 

Deze activiteit wordt georganiseerd door de Federatie van Muziekgezelschappen in de 
gemeente Venray en ligt dit jaar in handen van MMSK St. Petrus` Banden. 
Muzikanten in opleiding vanuit 11 verenigingen brengen beide dagen een muziekstuk ten 
gehore wat ze met hun muziekdocent hebben ingestudeerd. Dit stuk wordt beoordeeld door 
een jury. 
Sam, Eline en Dion spelen op zondag in blok 1 dat start om 13.00 u. 
Lizzy en Marloes spelen op zondag in blok 4 dat start om 17.45 u. 
Bart Smits en Bram Heldens spelen op zaterdag in blok 5 dat start om 19.00 u. 
Amber spelt op zaterdag in blok 6 dat start om 20.45 u. 
Marieke  en Chantal  jullie ook veel succes! 
 
Wij wensen jullie heel veel succes! 

 
Young Musicians Spread their Wings 2015 
 
Nog 2 weken en dan is het zo ver. We gaan vroeg in de ochtend weer op weg naar 
Vliegbasis Eindhoven om er samen met meer dan 200 andere muzikanten een geweldige 
muzikale dag van te maken. 
Alle afspraken v.w.b. kleding e.d. hebben jullie al in een eerdere nieuwsbrief (zie 
nieuwsbrieven op de website) gekregen. 
 
De muziekstukken hebben jullie allemaal ontvangen. Twijfel je nog of je alle goede partijen 
hebt, overleg dan even met Theo Martens. 
 
We hebben nog 1 gezamenlijke repetitie en wel op zondag 22 maart a.s.. Hier worden de 
puntjes op de ´i´ gezet om op 26 maart goed voorbereid aan de slag te kunnen gaan. 
Graag iedereen aanwezig zodat je op de hoogte bent van hetgeen wordt afgesproken. 
 
De slagwerkers hebben er ook al 1 repetitie opzitten.   
Samen met Jop Janssen studeren ze 2 muziekstukken in voor YMSTW. 
 
Gezamenlijke repetities van 13.00 u. tot 17.00 u. in het Kerkebóske in Helden. 
Vertrek om 12.15 u. bij Zaal ’t Anker. 

 
Zondag 22 maart, 
chauffeurs ; Theo M, Marloes, Frans, Eduard, Lambert v. O.  
Guus, Hilde, Marieke, Ramon, Chantal en Hugo gaan vanuit Venray naar Helden   
Eduard haalt de muzikanten in Vredepeel op. Geef aan Eduard  
door als je niet naar de repetitie kunt zodat hij niet voor niets naar je huis rijdt!!!!!! 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
Eurofestival Don Bosco op zaterdag 18 april in Heel. 
Website www.eurofestival.nl 

Het  jeugdorkest gaat voor het eerst op concours. Dit is pas echt een uitdaging!! 

Welke nummers spelen we 
Pacific als inspeelwerk. Verder Pirates of the Carabian en Highlights of Planes . 
 
Tijdstippen 
Inspelen van 17.40-18.10 uur. 
We treden op van 18.25 uur tot 18.50 uur.  
Na het optreden is de uitreiking van de oorkondes. 
 
Hoe gaan we er naar toe 
We gaan met de bus naar Heel en vertrekken om 15.00 u. vanaf Zaal ’t Anker.  
Om 22.00 u. gaat de bus weer terug naar Merselo. 
Supporters zijn natuurlijk van harte welkom om ons aan te moedigen! 
  
Het Eurofestival vindt plaats in Cultureel Centrum Don Bosco in Heel, een moderne en 
goede concertzaal. Alle faciliteiten zijn hier aanwezig. 
Adres:  
CC Don Bosco 
Mgr. Savelbergweg 100 
6097 AE  Heel 
 
Het Buffet 
Aansluitend aan de verschillende optredens is er een buffet voor alle deelnemers en een 
after-party.  
Het buffet wordt door de vereniging betaald voor alle deelnemers.  
De drank is voor eigen rekening. 
 
Kleding 
Donkere spijkerbroek en de zwarte polo, zwarte schoenen. De volwassen muzikanten 
dragen een zwarte blouse.  
Ieder brengt zijn eigen muziekstandaard mee. 

Extra repetitie voor het Eurofestival!!!!!!!!!! 
Maarten wil graag een extra repetitie houden zoals gebruikelijk is bij een concours. We 
spelen dan alleen de 3 concoursnummers en zetten de puntjes op de` i´ zodat we goed 
beslagen ten ijs komen.  
Datum:  zaterdag 11 april van 16.00 u. tot 18.00 u. in Zaal ’t Anker. 

 
Open repetitie 20 april 
Een speciale uitnodiging voor de muzikanten van het opstaporkest. Kom gezellig luisteren 
naar het  jeugdorkest en misschien mag je ook nog wel meedoen! 

 
Uitwisseling met Ell in Merselo 25 april 
Tijdens deze uitwisseling zal de drumband,  het jeugdorkest en de fanfare optreden. 
Verdere informatie volgt. 



 

 
 
 
 
 
Agenda  t/m juli 2015: 
14 en 15 maart    Federatief solistenfestival   
24 maart              Blaasworkshop voor de MIK leerlingen 
11 april      Extra repetitie voor het Eurofestival van 16.00 u. tot 18.00 u.  
18 april                Eurofestival Don Bosco  in Heel.  
20 april                Open repetitie 18.45 u. tot 19.45 u. in Zaal ´t Anker 
25 april.               Uitwisseling met Ell in Merselo  
26 april                1ste communie Merselo 
27 april                Koningsdag  
15 mei                 1ste communie Vredepeel  
25 mei                 Optreden jeugdorkest tijdens de Dag van de Wind (o.v.b.) 
26 juni                  Kermisconcert  
04 juli                   Flessenactie  
06 juli                   Afsluiting muziekjaar  


